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ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ-КІНОЛОГІВНа сьогоднішній час якість професійної службової підготовки працівників Національної поліції є досить актуальною задачею, яка пов’язана у першу чергу з криміногенною ситуацією в країні. Одним з головних напрямів підготовки є вогнева підготовка, яка направлена на формування умінь та навичок, необхідних для впевненого володіння зброєю при виконанні службових обов’язків. Для цього поліцейський повинен володіти певним комплексом знань, умінь та навичок, які дозволяють ефективно застосовувати вогнепальну зброю при вирішенні оперативно- службових та оперативно-бойових задач. Готовність працівників правоохоронних органів до успішних дій при затриманні правопорушників в більшості залежить від якості їх підготовки у поводженні з табельною зброєю.Застосування поліцейськими-кінологами табельної зброї має свої особливості, так як, крім ведення вогню, він повинен керувати поведінкою службової собаки, подаючи їй необхідні команди в залежності від ситуації. Собака повинна бути привчена не заважати кінологу вести вогонь, а також при стрільбі у русі рухатися поряд з поліцейським, не обтяжуючи його непотрібними ривками, і, якщо необхідно, по команді піти на затримання злочинця. При цьому кінолог та службова собака є бойовою парою та від їх злагоджених дій буде залежати ефективність виконання задач, які поставлені кінологічному розрахунку.Враховуючи це, можна зробити висновок про необхідність формування у поліцейських-кінологів відпрацьованих до автоматизму, чітких та усвідомлених вмінь та навичок© Задніпровська О. Ю., 121Бальва А. Ф., 2018
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поводження з вогнепальною зброєю в сукупності з навиками управління службовою собакою під час вогнепального контакту з озброєним злочинцем.Таким чином, на практичних заняттях з вогневої підготовки з поліцейськими-кінологами доцільно виконувати не тільки передбачені діючим курсом стрільб вправи, а і доповнювати їх різними елементами з урахуванням специфіки несення служби зі службовою собакою. Розробка нових методів та методик навчання у системі професійної підготовки поліцейських-кінологів, пошуку ефективних способів проведення стрілкових тренувань для підвищення рівня їх професійної підготовки є найбільш актуальним і значущим напрямком. Слід мати на увазі те, що ускладнення умов стрільби можливо лише після етапу базової підготовки, яка передбачає формування стійких навичок володіння зброєю.На даний час діючий курс стрільб не передбачає спеціальних стрілкових вправ для спеціалістів-кінологів, де б відпрацьовувався навик не тільки цільової стрільби, а і дій по керуванню поведінкою службової собаки при веденні вогню з вогнепальної зброї. Це є серйозною проблемою, бо потрапляючи в екстремальні ситуації, поліцейські-кінологи найчастіше виявляються неспроможними у повному обсязі застосовувати навики поводження з вогнепальною зброєю, які вони мають. Він повинен вміти не тільки ефективно застосовувати вогнепальну зброю, у тому числі при різких кліматичних умовах, але і грамотно керувати поведінкою службової собаки під час вогневого поєдинку службової собаки у сукупності з вогнестрільною зброєю, у тому числі при виникненні різноманітних позаштатних ситуацій, пов’язаних з пораненням чи травмою працівника поліції, виникненням затримок при стрільбі тощо.Нині ця проблема не знайшла свого рішення. При розробці умов спеціальних вправ для поліцейських-кінологів за основу повинні бути взяті умови діючих вправ з курсу стрільб, кожне з яких у найпростішому варіанті може виконуватись зі службовою собакою, навіть без будь-яких суттєвих змін. В якості ускладнюючих факторів у порядок виконання вправ можуть бути додані такі елементи як пересування, виконання у зимовій формі одягу, у засобах індивідуального бронезахисту, з усуненням затримки при стрільбі тощо.Виходячи з мети, можна разом з виконанням стрілкової вправи додати спеціальні прийоми з курсу дресирування, як затримання, конвоювання, огляд (пересування до рубежу вогню бігом, повзком
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та ін.). Таким чином, кожну вправу можливо виконувати у декількох варіантах по принципу від простого до складного. При цьому час на виконання вправи необхідно обраховувати від кількості доданих елементів.Отже, підвищення рівня навичок та умінь поводження із вогнепальною зброєю працівниками поліції -  кінологами є дещо актуальною проблемою та на даному етапі боротьби з сучасною злочинністю виходить на передній план. Методичні прийоми, засоби та способи повинні сприяти ефективному формуванню рухових умінь та навичок на заняттях з вогневої підготовки. У цьому розумінні значну роль відіграють стрілкові вправи, умовами яких є специфіка діяльності поліцейських-кінологів.
Отримано 27.11.2018

Шляхи покращення професійного рівня
працівників кінологічних служб. Харків, 2018

123


